Výpis usnesení z 2

Výpis usnesení
z 2. řádného jednání rady města dne 17. ledna 2006 od 8,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č. 16/06 :
Rada města schvaluje navržený program 2. řádného jednání rady města.
Usnesení : č. 17/06 :
Rada města projednala návrh odboru správy majetku města a na jeho doporučení schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu čp. 1242 na nám.
T.G.Masaryka na pozemku p.č. 303/6 a 303/2 k.ú. Vejprty (objekt bývalého tabáku a WC)
Usnesení : č. 18/06 :
Rada města projednala návrh odboru správy majetku města na odkoupení pozemku od jiného vlastníka a doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 281/2
charakteru ostatní plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Vejprty (za objektem č.p. 595 v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech) za cenu dle znaleckého posudku plus úhradu souvisejících nákladů
a to od stávajícího vlastníka, společnosti AMATI - Denak s.r.o., se sídlem v Kraslicích v ulici Dukelská 44 a uložit starostce města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
Usnesení : č. 19/06 :
Rada města projednala předložené návrhy platových výměrů ředitelů všech příspěvkových organizací zřízených městem a schvaluje ve výši předloženého návrhu s účinností od 1.1.2006
platový výměr :
1. Ing. Petra Boťanského - ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty
2. Vladislava Kounovského - ředitel Základní umělecké školy Vejprty
3. Mgr. Oldřišky Šifferové - ředitelka Základní školy a Praktické školy Vejprty
4. Mgr. Tomáše Kluce - ředitele Základní školy Vejprty
5. Lenky Šilhavé - ředitelky Mateřské školy Pohádka Vejprty
6. Antonína Langera - ředitele Služeb města Vejprty.
Usnesení : č. 20/06 :
Rada města projednala žádost Integrované střední školy Energetické v Chomutově o poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč ke krytí nákladů na volejbalový turnaj a neschvaluje
poskytnutí tohoto příspěvku.
Usnesení : č. 21/06 :
Rada města projednala žádost ředitele Nemocnice Kadaň s.r.o., Kadaň o poskytnutí příspěvku na LSPP ve výši 64 579,- Kč a z důvodu vybudování na náklady města stanoviště pro RZS a
dále splácení dluhů za bývalou nemocnici ve Vejprtech nedoporučuje zastupitelstvu města finanční příspěvek schválit.
Usnesení : č. 22/06 :
Rada města projednala žádost předsedy TJ Slovan Vejprty o bezplatný pronájem sálu MěKaSS pro pořádání plesu TJ Slovan dne 18.2.2006 a schvaluje bezplatný pronájem pod
podmínkou, že výtěžek plesu bude použit pro potřeby TJ Slovanu Vejprty a organizace městu do 30.6.2006 zašle informaci, jak byly finanční prostředky použity.
Usnesení : č. 23/06 :
Rada města projednala majetkoprávní záležitosti a na základě dohody s nájemcem schvaluje uzavřít dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 78/04/SM ve znění dodatků č.1 a 2 mezi Městem
Vejprty a společností REAL ESTATE s.r.o., Most, který zvyšuje nájemné uvedené v čl. IV. této smlouvy o 50 000,-Kč/měsíc s účinností od 1.4.2006 za motoristické centrum a dodatek č. 4,
kterým se stanovuje nájemné za lékárnu přiléhající k motoristickému centru na 5 000,-Kč/měsíc od 1.4.2006 a město dává souhlas k podnájmu lékárny.
Dále se město zavazuje k jednání o změně výše nájmu v případě změny současných podmínek (např. výstavba třetí pumpy v katastru města, vyrovnání spotřebních daní v SRN a ČR).
Nedohodne-li se město s nájemcem na nové výši nájmu, bude výše nájmu stanovena dle původního stanoveného nájemného to je 45 tis.Kč + inflační doložka/měsíc. Přesná formulace
bude dojednána mezi nájemcem pozemku a městem a k tomu rada starostku města zmocňuje.
Usnesení : č. 24/06 :
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přípravné práce na 2. změně územního plánu sídelního útvaru Vejprty.
Usnesení : č. 25/06 :
Rada města projednala předložený návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2006 a ukládá ekonomickému odboru návrh rozpočtu doplnit o požadavky vzešlé z řad radních a doporučuje
zastupitelstvu města rozpočet na rok 2006 schválit.
Usnesení : č. 26/06 :
Rada města projednala předložený návrh finančního plánu pro rok 2006 pro MSSS Vejprty, ve smyslu § 5 odst. 1a) nařízení vlády 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků
vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších orgánech a
doporučuje zastupitelstvu města schválit pro příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb objem mzdových prostředků ve výši max. hrubých mezd 20 900 tis. Kč na rok
2006.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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